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1. Gdybyś tu był
Jezus jest zawsze obok. W każdej chwili mojego życia. Nie zważa na to, czy ja
odwzajemniam Jego miłość. Jest wierny cały czas.

J 11,19-27
Wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie.
Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie.
Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój
brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś
prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: Brat twój zmartwychwstanie. Rzekła Marta do
Niego: Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu
ostatecznym. Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto
we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie,
nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała Mu: Tak, Panie! Ja wciąż
wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat.

Stanę w obecności Pana Boga

A ja jak często wypominam Mu, że mnie opuścił? Jak często mówię, że Go nie było w
najtrudniejszym momencie, kiedy wszyscy mnie opuścili. A On był wtedy najbardziej.
Potrafię to teraz zobaczyć?
2. Brat twój zmartwychwstanie
Jezus mówi jasno: „Brat twój zmartwychwstanie”. Marta zupełnie nie potrafi Go
zrozumieć. Próbuje wpasować Jezusa w ramy, które zna. Chce zamknąć nieograniczoną
Bożą moc w to co mieści się w ciasnym ludzkim umyśle.
Dziś Bóg mówi do mnie: „Będziesz szczęśliwy”. Czy przypadkiem nie próbuję Mu dziś
odpowiedzieć: „Tak, wiem, kiedyś po śmierci...”? Czy wierzę, że On naprawdę jest
Bogiem i może WSZYSTKO już tu i teraz?
3. Wierzysz w to?

Poproszę Boga, Pana mojego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny
były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego
Majestatu.

Jezus mówi: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł,
żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”. To znaczy, że On jest
Panem życia i śmierci i wszystko o co zabiegamy na tym świecie nie ma sensu, jeśli budujemy
na czymś innym niż sam Chrystus.

Wyobrażę sobie

Jezus patrzy mi dziś głęboko w oczy i pyta: „Wierzysz w to?”. Czy ja mam dziś w sercu tyle
wiary i nadziei, żeby odpowiedzieć Mu jak Marta: „Tak, Panie. Mimo tego wszystkiego co
przykre mnie w życiu spotyka, mimo trudności i bólu, ja wciąż wierzę, że Ty jesteś
Mesjaszem, zmartwychwstaniem i życiem.”

Spróbuję wczuć się dziś w postać Marty i spotkać się z Jezusem, przynosząc
mu swoje trudności, zagubienia i zwątpienia.

Rozmowa końcowa
Porozmawiam z Bogiem, jak z przyjacielem, o tym co wydarzyło się podczas medytacji.

Poproszę o owoc medytacji
Poproszę o to bym całym sercem i prawdziwie umiał wyznać, że On jest
zmartwychwstaniem i życiem..

Ojcze nasz

